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Warszawa 4/12/2018 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 

I. Nazwa Zamawiającego: 
 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                     
  
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
tel. 22 754 26 10 

 
II. Przedmiot zamówienia: usługa i dostawa 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz częściowy montaż tablic 

informacyjnych i pamiątkowych: 
2. Zamówienie zostaje podzielone na następujące części: 

1) Część 1 - Tablice dla PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie - dostawa plus montaż 
a) Jednostronne tablice informacyjne: 

 wymiary 150 cm (szer.) x 100 cm (wys.) - 1 szt. wraz ze słupkami mocującymi 
przeznaczonymi do trwałego umieszczenia w gruncie przy czym wysokość tablic 
po umieszczeniu w gruncie ma wynosić ok. 250 cm (od gruntu do dolnej 
krawędzi) przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji. Słupki 
mocujące - rura ocynkowana Ø60 

 wymiary 150 cm (szer.) x 100 cm (wys.) - 1 szt. do zamontowanie na ścianie 
budynku (konieczność demontażu ze ściany aktualnie zamontowanej tablicy) 

 tablice powinny zostać wykonane z materiału kompozytowego typu dibond o 
grubości min. 3 mm lub pcv o grubości min. 5 mm - wytrzymałego, 
nieodkształcającego się i odpornego na zmienne warunki atmosferyczne 

 nadruk bezpośredni UV-odporny w pełnym kolorze zapewniający trwałość i 
niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 5 lat według projektu 
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 
 

b) Jednostronne tablice pamiątkowe: 

 wymiary 100 cm (szer.) x 70 cm (wys.) w ilości 2 szt. do zamocowania na ścianie 
budynku na trwałych i wytrzymałych elementach dystansowych wykonanych z 
metalu  w odległości od 3 cm do  5 cm 

 tablice powinny zostać wykonane z materiału kompozytowego typu dibond o 
grubości min. 3 mm - wytrzymałego, nieodkształcającego się i odpornego na 
zmienne warunki atmosferyczne 

 nadruk bezpośredni UV-odporny w pełnym kolorze zapewniający trwałość i 
niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 5 lat według projektu 
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

 kolor: srebrny 

 faktura: szczotkowane aluminium, 

 tablice powinny być wykonane na podobieństwo istniejących już tablic 
pamiątkowych (zdjęcia poglądowe w załączeniu - załącznik nr 3 do ogłoszenia) 
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c) Tablice zostaną zamontowane na terenie PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w 

sposób trwały i estetyczny w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 
 

2) Część 2 -Tablice dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - dostawa 
a) Jednostronne tablice informacyjne: 

 wymiary 120 cm (szer.) x 80 cm (wys.) - 2 szt. do zamontowanie na ścianie 
budynku  

 tablice powinny zostać wykonane z materiału kompozytowego typu dibond o 
grubości min. 3 mm - wytrzymałego, nieodkształcającego się i odpornego na 
zmienne warunki atmosferyczne 

 nadruk bezpośredni UV-odporny w pełnym kolorze zapewniający trwałość i 
niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 5 lat według projektu 
Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

b) Jednostronne tablice pamiątkowe: 

 wymiary (A3) 42 cm (szer.) x 29.7 cm (wys.) w ilości 2 szt. do zamocowania na 
ścianie budynku  

 tablice powinny zostać wykonane ze szkła hartowanego z grafiką (wzór + napisy 
+ tło mrożone - mleczne) + szlif poler + 6 otworów na każdej tafli szkła fi ok. 10 
mm + rotule   

 nadruk w pełnym kolorze zapewniający trwałość i niezmienność kolorystyki w 
okresie co najmniej 5 lat według projektu Zamawiającego stanowiącego 
załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

c) Tablice zostaną dostarczone do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie, 
ul. Księżogórska 90a, 41- 922 Radzionków (1 szklana + 1 dibond) oraz do Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów (1 szklana + 1 
dibond) 

 
III. Termin wykonania zamówienia: 

Tablice należy dostarczyć oraz zamontować (dla części 1) oraz dostarczyć (dla części 2) 
według poniższego harmonogramu: 
 
1. Część 1 - Tablice dla PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie 

a) Tablice informacyjne: 

 Tablica montowana na ścianie (1 szt.) - w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy 

 Tablica ze słupami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie  
(1 szt.) w I kwartale 2019 r.  

b) Tablice pamiątkowe w ilości 2 szt. w I kwartale 2021 r. 
2. Część 2 - Tablice dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie 

a) Tablice informacyjne w ilości 2 szt. w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy 
b) Tablice pamiątkowe w ilości 2 szt. w I kwartale 2021 r. 

 
IV. Oferty częściowe 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub obie części 
przedmiotu zamówienia. 
 

V. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
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Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia.florintegral@obpan.pl 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Maciej Jabłoński - nr tel. 
648 38 56 wew. 156 
 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty 
stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na 
własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji 
wymaganych przez Zamawiającego. 
 

VII. Kryterium wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium 
oceny ofert: 

 

 Cena brutto - waga 100% 
 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 
 

a) Kryterium „cena brutto” zostanie ocenione na podstawie podanej przez 
Wykonawcę w ofercie ceny brutto całości przedmiotu zamówienia. 

b) Cena brutto powinna obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 

c) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną 
ilość punktów przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 100 punktów, przy 
założeniu, że 1% = 1 pkt. 

d) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
 

                        najniższa cena realizacji zamówienia  
C =       ------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 

                cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 

VIII. Termin i miejsce składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego lub drogą mailową na adres 
zamowienia.florintegral@obpan.pl do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 1000  
 
 
W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  
 
Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
 

 
 

 


